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Fiche

1.Platnost Fiche od

2.Název MAS

3.Registrační číslo MAS

MAS Vodňanská ryba, z.s.

15/000/00000/231/000111 CLLD_16_01_073

5.Číslo Fiche
7

4.Registrační číslo MMR

6.Název Fiche
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

7.Vazba Fiche na článek Nařízení PRV
17.1.b

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Podrobný popis Fiche je uveden v příloze:
(jedná se o výňatek ke konkrétní Fichi ze schváleného programového rámce PRV SCLLD)
• Stručný popis Fiche
• Vazba Fiche na cíle SCLLD
• Oblasti podpory (Popis podporovaných aktivit dle SCLLD a jednotlivých specifických cílů/článků Nařízení PRV vycházející z potřeb
území)
• Preferenční kritéria (principy dle SCLLD)
Otevřít přílohu
Definice příjemce dotace
Dle pravidel 19.2.1.
Výše způsobilých výdajů (v Kč)

8.Min.

50 000

9.Max.

5 000 000

Preferenční kritéria
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Počet vytvořených pracovních míst
Kritérium bodově oceňuje projekty, při jejich realizaci jsou vytvořena stálá pracovní místa. Vytvoření každého nového trvalého
pracovního místa bude posouzeno dle definice uvedené v příloze 14 - Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených
1. pracovních míst, Pravidel pro opatření 19.2.1. Nově vytvořené pracovní místo musí být v souladu s projektem, resp. musí mít
přímou vazbu na projekt.
Hodnocení se provádí na základě údajů uvedených v ŽoD (popis konkrétních aktivit projektu). Hodnotí se počet vytvořených
pracovních míst dle výše úvazku. Kontrola se provádí se ŽoP a při kontrole na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

15
Pracovní místo s úvazkem do 0,49 pracovního místa
1. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem do 0,49 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
35
Pracovní místo s úvazkem 0,5 - 0,99
2. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 0,5 - 0,99 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
40
Pracovní místa s úvazkem 1 - 1,49
3. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 1 - 1,49 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
45
Pracovní místa s úvazkem 1,5 - 1,99
4. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 1,5 - 1,99 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
50
Projekt vytváří pracovní místa s úvazkem 2 - 2,49
5. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 2 - 2,49 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
55
Projekt vytváří pracovní místa s úvazkem 2,5 - 2,99
6. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 2,5 - 2,99 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
60
Projekt vytváří pracovní místa s úvazkem 3 - 3,49
7. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 3 - 3,49 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
65
Projekt vytváří pracovní místa s úvazkem 3,5 - 3,99
8. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 3,5 - 3,99 dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice a způsobů
kontroly nově vytvořených pracovních míst.
70
Projekt vytváří pracovní místa s úvazkem 4 a více prac. míst
9. Projekt vytváří pracovní místo s úvazkem 4 a více pracovních míst dle přílohy 14 Pravidel Operace 19.2.1 Metodika definice
a způsobů kontroly nově vytvořených pracovních míst.
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10.

Projekt pracovní místo nevytvoří

0

Žadatel nevytvoří v souvislosti s projektem žádné pracovní místo

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Inovativní metody nebo technologie řešení
Kritériu bodově oceňuje projekty, které jsou realizovány pomocí inovativních technologií, metod nebo postupů. Bodově je
oceněn také projekt, který při realizaci zavádí moderní poznatky vědy a výzkumu, popř. další inovativní přístupy a procesy,
které povedou k modernizaci výrobních postupů a procesů, nebo poskytování služeb, anebo zvýšení produkce. Z popisu
inovačních prvků musí být zřetelné, jaké investice/technologie/postupy dosud žadatel používal a jaké nové investice/
2.
technologie/postupy budou projektem v zemědělské činnosti nově využívány a jaký je jejich přínos na modernizaci provozu
žadatele (např. zvýšení výroby o více než 10%, snížení vstupních nákladů o více než 10%, zahájení nové zemědělské činnosti,
nového postupu při zemědělské produkci atp.). Inovace je hodnocena výhradně na úrovni žadatele. Hodnocení se provádí na
základě údajů uvedených v ŽoD, popř. je možné doložit nepovinnou přílohu dokládající původní a nový stav.
Kontrola bude provedena dle údajů, které žadatel uvedl do ŽoD, ŽoP a jejich příloh, v případě potřeby kontrolou na místě.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

NE
0
1. Předmětem projektu není využití inovativních metod nebo technologií řešení, nejsou pořizovány nové stroje ani technologie
a nedochází tak ke zvýšení efektivity produkce/služeb ani k rozšíření produkce výroby/služeb.
ANO
10
2. Projekt využívá inovativní metody nebo technologie řešení nebo jsou projektem pořizovány nové stroje a technologie a tak
dochází ke zvýšení efektivity produkce/služeb nebo k rozšíření produkce výroby/služeb.
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Vliv na životní prostředí
Kritérium bodově oceňuje projekty s pozitivním dopadem na udržitelný rozvoj, zvláště v oblasti životního prostředí. Bodově jsou
ohodnoceny projekty, u kterých lze objektivně doložit pozitivní dopady realizace projektu na životní prostředí. Body budou
uděleny v případě, že projekt přispěje ke zlepšení stavu životního prostředí (např. součástí projektu je nákup techniky/
technologií šetrných k životnímu prostředí, technologií vedoucích ke snížení spotřeby energie, snížení hlukové zátěže, snížení
3.
emisí, zohledňující prevenci znečištění vody, půdy, ovzduší, zavádějící třídění odpadů, při projektu jsou použity přírodní nebo
recyklované materiály, v rámci projektu bude vybudován systém k zachycování dešťové vody atd. Žadatel nad rámec popisu
pozitivního vlivu na ŽP v ŽoD doloží dokumenty prokazující tuto skutečnost např. projektovou dokumentaci, technickou
dokumentaci apod. Hodnocení se provádí z údajů uvedených v ŽoD a jejích příloh. Kontrola bude prováděna z ŽoD, ŽoP, v
případě potřeby také kontrolou na místě.
Č.ř.
1.
2.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
NE - projekt nemá přímý pozitivní vliv na ŽP

0

Žadatel nedoložil dokumenty prokazující pozitivní vliv na ŽP, anebo z doložených příloh není patrný pozitivní vliv na ŽP.
ANO - projekt má pozitivní vliv na ŽP

20

Žadatel doložil dokumenty prokazující pozitivní vliv na ŽP

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Zahájení činnosti mladých zemědělců/zemědělských podniků
Podpora je zaměřena na realizaci projektu, který povede ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých začínajících
zemědělců v zemědělských podnicích. Bodově tak bude zvýhodněn projekt podaný žadatelem, který splňuje definici mladého
začínajícího zemědělce. Mladým začínajícím zemědělcem se rozumí mladý začínající zemědělec, který zahájil svou činnost v
průběhu pěti let předcházejících podání ŽoD tj. mladým začínajícím zemědělcem je fyzická osoba, která dosáhla ke dni podání
ŽoD věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 41 let, a zároveň není evidována déle jak 5 let před podáním ŽoD v
Evidenci zemědělského podnikatele a zároveň datum zahájení činnosti není starší než 5 let od data podání Žádosti o dotaci (u
Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (EZP) rozhoduje předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není
uvedeno tak datum zápisu do EZP), nebyla v předchozích letech evidována jako samostatně hospodařící rolník.
4. Bodově bude také zvýhodněn žadatel - právnická osoba, která je řízena fyzickou osobou/osobami, která/které dosáhla/dosáhly
ke dni podání ŽoD věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla/nedosáhly věku 41 let), poprvé v této právnické osobě plní
funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100%, nebo součet podílů všech mladých začínajících zemědělců
tvoří 100% základního kapitálu, a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, je za PO oprávněná/jsou oprávněny jednat
samostatně a to po celou dobu vázanosti projektu na účel, plní jako jediná, resp. společně plní funkci statutárního orgánu a
podílí se na základním kapitálu ze 100% a v minulosti mohla/mohly plnit funkci statutárního orgánu pouze v období 5 let
bezprostředně před datem podání ŽoD a zároveň v období bezprostředně před podáním ŽoD mohla/mohly plnit funkci
statutárního orgánu v jiné právnické osobě provozující zemědělskou výrobu či být v tomto období evidována/evidovány v
Evidenci zemědělského podnikatele jako fyzická osoba/fyzické osoby, nebyla/nebyly v předchozích letech evidována/evidovány
jako samostatně hospodařící rolník/rolníci.
Č.ř.
1.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Žadatel je mladým začínajícím zemědělcem/zeměděl. podnikem

5

Žadatel splňuje definici mladého začínajícího zemědělce/zemědělského podniku uvedenou v popisu preferenčního kritéria
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2.

Žadatel není mladým začínajícím zemědělcem/zeměděl. podnikem

0

Žadatel splňuje definici mladého začínajícího zemědělce/zemědělského podniku uvedenou v popisu preferenčního kritéria

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Zvýhodnění dosud nepodpořených žadatelů z MAS Vodňanská ryba
Projekt podává žadatel, který v rámci této fiche v období 2014-2020 prostřednictvím MAS Vodňanská ryba úspěšně nežádal,
5. resp. jeho žádost nebyla podpořena. Za podpořenou žádost o dotaci se považuje žádost, která byla ze strany MAS doporučena
k financování v předchozích výzvách. Kontroluje MAS ze Seznamu podpořených projektů, který bude zveřejněn jako příloha
Výzvy. Žadatel dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením.
Č.ř.
1.
2.
3.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení
Více než jednou podpořený žadatel

0

Žadatel byl v období 2014-2020 podpořen z PRV přes MAS Vodňanská ryba více než jedenkrát
15

Jednou podpořený žadatel
Žadatel byl v období 2014-2020 podpořen z PRV přes MAS Vodňanská ryba v jedné výzvě

30

Nepodpořený žadatel
Žadatel ještě nebyl podpořen z PRV před MAS Vodňanská ryba

Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Místní produkty - ocenění výrobku nebo služby certifikátem kvality
Kritérium zvýhodňuje projekty s užší vazbou na horizontální téma "udržitelný rozvoj". jako místně udržitelné (ekonomicky i
environmentálně) jsou definovány podnikatelské aktivity uspokojující místní potřeby a rozvíjející místní partnerství. Kritérium
bodově oceňuje projekty, které jsou realizovány v přímé souvislosti s regionálním produktem/službou, který je v okamžiku
6.
podání ŽoD držitelem platného certifikátu regionálního původu a kvality. Pro jednoznačné doložení se musí jednat o jednu z
vyjmenovaných registrovaných značek: Chutná hezky jihočesky nebo Prácheňsko-regionální produkt. Hodnocení se provádí na
základě údajů, které žadatel uvedl do ŽoD a přílohy (platný certifikát - kopie prostá). Kontrola bude provedena na základě
údajů, které žadatel uvedl do ŽoD, ŽoP a přílohy (platný certifikát - kopie prostá).
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

10
ANO - Produkt/služba oceněn certifikátem kvality
1. Body budou uděleny, pokud je žadatel držitelem certifikátu kvality Chutná hezky jihočesky nebo Prácheňsko-regionální
produkt a tuto skutečnost průkazně doložil přílohou - platným certifikátem (kopie prostá)
0
NE - Produkt/služba neoceněn certifikátem kvality
2. Body nebudou uděleny, pokud není žadatel držitelem certifikátu kvality Chutná hezky jihočesky nebo Prácheňsko-regionální
produkt a tuto skutečnost průkazně nedoložil přílohou - platným certifikátem (kopie prostá)
Č.ř. 10.Preferenční kritérium
Návaznost na tradici výroby a přímý prodej
Bude posuzována s ohledem na lokální ekonomiku, zda žadatel zpracovává vlastní produkci, či žadatel při zpracování produktů
spolupracuje s regionálními dodavateli. Hodnocení se provede na základě údajů, které žadatel uvede do ŽoD a jejích příloh.
Žadatel spolu se ŽoD předloží platnou dodavatelsko-odběratelskou smlouvu s regionálními dodavateli (dodavatel, který má
7.
provozovnu v území SO ORP z území MAS, tzn. ORP Vodňany a Písek nebo na území SO ORP sousedících tzn. SO ORP
Strakonice, České Budějovice, Prachatice), která je uzavřena po dobu udržitelnosti projektu. Kontrola se provádí ze ŽoD.
Žadatel předloží k ŽoD přílohu - dodavatelskou-odběratelskou smlouvu s regionálními dodavateli, která je uzavřena na dobu
udržitelnosti projektu, anebo bude z popisu projektu ŽoD zřejmé, že žadatel zpracovává vlastní/regionální produkci.
Č.ř.

11.Popis bodového hodnocení

12.Bodové hodnocení

13.Vysvětlení

0
Nespolupráce s reg.dodavateli či nezpracov.vlastní produkce
1. Žadatel nepřiložil platnou dodavatelsko-odběratelskou smlouvu s regionálními dodavateli nebo smlouva není uzavřena na
celou dobu udržitelnosti projektu, nebo z popisu projektu není zřejmé, že zpracovává vlastní produkci.
20
Spolupráce s reg.dodavateli či zpracovávání vlastní produkce
2. Žadatel předložil platnou alespoň 1 dodavatelsko-odběratelskou smlouvu s regionálními dodavateli a smlouva je uzavřena
na celou dobu udržitelnosti projektu, anebo je z popisu projektu zřejmé, že žadatel zpracovává vlastní produkci.

14.Minimální počet bodů

45
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Povinné indikátory výstupů
15.Název
93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

16.Hodnota
1
18.Hodnota
3

17.Měrná jednotka
počet
19.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výstupů
20.Název
1.
Cílový stav

21.Hodnota

22.Měrná jednotka

Povinné indikátory výsledků
23.Název
94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)
1.

Hodnota pro mid-term (r. 2018)
Cílový stav

24.Hodnota
0
26.Hodnota
1

25.Měrná jednotka
počet
27.Měrná jednotka
počet

Nepovinné indikátory výsledků
28.Název
1.
Cílový stav

29.Hodnota

Pozn. Kritéria přijatelnosti a další podmínky dle pravidel 19.2.1

30.Měrná jednotka

